Ngày 28 thàng 9 nàm 2021

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG
HOKKAIDO (TRANG WEB ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG HOKKAIDO)

Tại Hokkàido, để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, “Trung tâm tiêm chủng Hokkàido” được triển
khai và sẽ bắt đầu tiêm vacxin ngừa Covid-19 cho các đối tượng đàng sinh sống tại các thành phố:
Sapporo, Ebetsu, Chitose, Eniwa, Kita-Hiroshima, Toubetsu và Shinshinotsu.
(Sử dụng vacxin Moderna)
*Trung tâm tiêm chủng tập chung đã dừng nhận đăng ký tiêm với những người tiêm lần đầu.
Từ sau ngày 24/09, chỉ tiếp nhận các trường hợp tiêm mũi thứ 2.

＜Đối tượng＞
Người đã tiêm lần 1 tại Trung tâm tiêm chủng tập trung, và đã được chỉ định thời gian tiêm lần 2

＜Địa điểm tiêm＞
Khách sạn Emisia Sapporo (Sapporo, Atsubetsu, Atsubetsu Chu-o 2jo 5choume)
※Các thông tin chung vui lòng tham khảo đường dẫn dưới đây
www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/covid/62288.html

(Chỉ có tiếng Nhật)

＜Thời gian＞
Thứ hài, tư, năm, bảy, chủ nhật: từ 10:00 đến 17:00
Thứ ba, sáu: từ 12:30 đến 19:30

＜Các điểm cần lưu ý＞
-

Chỉ áp dụng tiêm cho người sẵn sàng tiêm mũi thứ hai sau 28 ngày kể từ mũi tiêm thứ nhất

-

Không nhận đăng ký trực tiếp tại hội trường Khách sạn Emisia Sapporo

-

Vui lòng đặt lịch trước. Không áp dụng tiêm chủng với người không đặt trước lịch. Ngoài ra, vui
lòng không đặt câu hỏi liên quàn đến vàcxin đối với Khách sạn

-

Không tiếp nhận các đối tượng không đeo khẩu trang khi tới tiêm

Ngày 28 thàng 9 nàm 2021

＜Trang chủ của mỗi thành phố＞
Sapporo：www.city.sapporo.jp/2019n-cov/vaccine/index.html
※Tiếp nhận lịch quà điện thoại tại số 050-3684-9238
Ebetsu ：www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/corona/86777.html
Chitose：www.city.chitose.lg.jp/docs/19168.html
Eniwa

：www.city.eniwa.hokkaido.jp/coronajyohou/wakutinsessyu/12155.html

Kità-Hiroshimà：www.city.kitàhiroshimà.hokkàido.jp/hotnews/detàil/00141855.html
Ishikàri：www.city.ishikàri.hokkàido.jp/soshiki/74/63387.html
Toubetsu：www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/wakuchin1/
Shinshinotsu：www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000913.htm

＜Hỗ trợ đặt lịch tiêm vacxin trực tuyến tại các cửa hàng điện thoại di động＞
Từ ngày 8/6, tại các cửa hàng của Docomo, AU, UQ, Softbank và Y-mobile đàng triển khai và hỗ trợ
đặt lịch hẹn trực tuyến tiêm vacxin phòng lây nhiễm Covid-19.
Nội dung hỗ trợ là, khi đặt lịch hẹn trực tuyến “hỗ trợ nhập thông tin”, thực tế khi nhập thông tin vào
để đặt lịch hẹn thì người có nguyện vọng tiêm vacxin tự nhập thông tin.
Sau khi xác nhận vẫn còn trong thời gian chấp nhận đặt trực tuyến, vui lòng điện thoại hay dùng mạng
để liên lạc đến các cửà hàng điện thoại, khi đến nhớ mang theo phiếu tiêm chủng.
Ngoài ra, Cửà hàng không cho mượn điện thoại. Xin lưu ý, có trường hợp không thể hỗ trợ nếu cửa
hàng đông khách, tràng web đặt chỗ trực tuyến nghẽn mạng làm trở ngại việc đặt lịch.

<Đường dây hỗ trợ đặt lịch trên web của Trung tâm Tiêm chủng Hokkaido>
Số điện thoại: 050-3851-0181
Thời gian tiếp nhận: 9:00~16:00 (Bao gồm cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)
※Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật (Nếu cần thông dịch, vui lòng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài
Hokkaido)

